
ANUNȚ 

privind activitatea de voluntariat 

           Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic ”Aurel Vlaicu” își exprimă 
disponibilitatea de a colabora cu voluntari,  în baza prevederilor Legii 78/2014 privind reglemetarea 
activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transferului 
de expertiză și bune practici de la persoane cu experiență către tânăra generație. 
       Programul de voluntariat se desfășoară în perioada 15.03.2022-01.09.2022 pentru următoarele 
funcții: 
-2 funcții- instructor în domeniul aviație; 
-2 funcții- expert în domeniul aviație; 
-2 funcții- instructor în domeniu radiolocație; 
-2 funcții- expert în domeniul radiolocație; 
         Acest program de voluntariat se adresează în special cadrelor militare în rezervă cu experiență 
și studii de specialitate în domeniile menționate. 
          
 CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE: 

- cetățenia română și domiciliul în România; 
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu; 
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
-  persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  

 
CONDIȚII SPECIFICE 
-să dețină certificat de absolvire a cursurilor psihopedagogice / de formator eliberat de instituțiile 
acreditate sau  să aibă experiența în domeniul în care solicită voluntariat. 
 
          În vederea participării la selecție,  în perioada 03.03.2022-15.03.2022, persoanele interesate 
vor depune la sediul U.M. 01838 Boboc din localitatea Cochirleanca, judeţul Buzău sau prin e-mail pe 
adresa public@afas.ro, în format jpg sau pdf, dosarul de candidat ce va conține următoarele 
documente: 

- cerere- Anexă; 
- curriculum vitae - model european;  
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;  
- copii ale documentelor de studii;  
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;  

adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate;  

- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate. 

 



       Voluntariatul se desfășoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar și 
instituția noastră. Persoanele admise se vor prezenta la sediul unității la o dată comunicată 
ulterior, în vedereaîncheierii contractului de voluntariat. 
 
      Relații suplimentare se pot obține la structura de Resurse umane, telefon 0238.719.107/ 
0238.719.135 int. 135, 229 sau 209. 


